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A továbbfejlesztés okai

A CD megjelenésekor mind a „szakmán belül”, mind pe-
dig a vásárlók részérôl felmerültek kifogások annak 
hangminôségére vonatkozóan. Hogy ezek mennyire vol-
tak jogosak vagy mennyire csak a korai lejátszók esetle-
ges mûszaki hiányosságaiból eredtek, esetleg csupán az 
akkor még megszokott LP-hangzás hívei voltak elégedet-
lenek, az ma már nehezen dönthetô el, ám valószínû, 
hogy ezek a tényezôk együttesen jelentkeztek. Voltak 
olyan vélemények is, hogy a CD nem kedvez a vonós 
hangszereknek. Valóban: a közelmikrofonozott hegedûk 
magas fekvése (pl. egyes vonósnégyes-felvételeknél) na-
gyon élesen szólalt meg, sokkal keményebben, mint az 
LP-n. Más feltételezések szerint a hangzásbeli problémák 
abból eredtek, hogy a hangmérnökök kezdetben még 
nem tudtak „CD-re keverni”. Ez természetesen nem állja 
meg a helyét, hiszen a felvétel készítését közvetlenül 
megelôzô beállás, azaz hangpróba során a hangmérnök 
beállítja a felvétel hangzásképét, s ha ettôl a felvett anyag 
lényegesen eltér, akkor nem a hangmérnökben, hanem a 
felvételi rendszerben van a hiba. Az is a CD-vel szembe-
ni bizalmatlanságot jelezte, hogy a Hifi -bemutatókon 
tüntetôen nem CD-rôl, hanem LP-rôl elhangzó felvéte-
lekkel teszteltek. Hogy az észrevételeknek – elismerve a 
CD számtalan elônyös tulajdonságát, valamint hogy 
hangzása megszokható és megszerethetô – volt valóság-
tartalma, jelzi, hogy a szakma nem tekintette a digitális 
technikát a CD-vel lezártnak, hanem folytatta a kutatást 
egy jobb hangminôségû rendszer megteremtése irányá-
ban. Ennek egyik jelentôs lépcsôfoka volt az SACD.

Az SACD

A CD-technikában alkalmazott 16 bites, 44,1 kHz-es 
mintavételû rendszer javítása érdekében született egy telje-
sen új kódolási rendszer, eredetileg kizárólag professzioná-
lis felhasználásra, mégpedig elsôsorban a japán rádióarchí-
vumok sok százezer analóg felvételének jó minôséggel 
történô digitális átmentésére. A rádiók archívumában a 
korábbiakban csak hanglemezek és analóg magneto-
fonszalagok voltak találhatók. A felvételek digitalizálása 
egyrészt azért vált szükségessé, mert a számítástechnikai 
alapon történô szerkesztés és adásba küldés csak ezután 
valósulhat meg, de a régebbi hangszalagok, lakklemezek 
sérülékenysége okán is elengedhetetlenné vált. Bár az ere-
deti hanganyagokat a digitális „átmentés” után is az elôírt 
körülmények között kell tárolni, a digitalizált kópia 
minôsége mégsem közömbös. Ám ismert, hogy a rókának 
olykor több bôre van, így az új kódolási rendszer hamaro-
san a kereskedelemben is megjelent „szuper audió CD” el-
nevezéssel – innen az SACD rövidítés.
A kódolás módját a lemezeken is feltüntetik; valamennyi 
SACD-n olvasható a DSD (Direct Stream Digital) rövidí-
tés. Az eljárás alapelve, hogy a korábbi – a digitális techni-
ka alapjait ismertetô – írásunkban leírt két alapvetô 
jellemzô: a mintavételi frekvencia és a bitszám között van 
egy sajátos összefüggés. Ha csökkentjük a bitszámot, akkor 
ennek arányában növelni kell a mintavételi frekvenciát. 
(Információelméleti szempontból minden egyes bit elha-
gyásakor a mintavételi frekvenciát meg kell kettôzni, 
azonban a jel-zaj arány szempontjából az elhagyott biten-
kénti megnégyszerezés az indokolt. A DSD-rendszer tehát 

Analóg vagy digitális?
Kilencedik rész: a CD továbbfejlesztése

Amikor az 1880-as években Emil Berliner megalkotta a hanglemezt, talán nem is sejtette, hogy ta-
lálmánya még száz év múltán is használatban lesz. Sôt, az általa kifejlesztett normál lemez oly-
annyira bevált, hogy az 1940-es években Goldmark Péternek nem kis erôfeszítésébe került, hogy 
a lemeztársaságokat meggyôzze a korszerûbb mikrobarázdás, LP lemez elônyeirôl. Ma már el-
múltak az idôk, amikor a megbízhatóság, hosszú távú kiszámíthatóság, kis rosszindulattal fogal-
mazva: a konzervatív változatlanság az ideál, ehelyett a technika szakadatlan fejlôdésébe vetett 
hit határozza meg életünket. Így azután már a CD sem az egyetlen digitális hordozó, megszület-
tek az utódok, s közöttük évtizedek óta dúl a formátumháború, érvek és ellenérvek feszülnek egy-
másnak, a vásárló pedig sokszor tanácstalanul szemléli azt az idegen világot, melybe belecsöp-
pent. Indokolt tehát, hogy egyre bonyolultabb digitális világunkból kiragadva az alábbiakban leg-
alább a CD néhány továbbfejlesztett változatával megismertessük olvasóinkat.

✒ Ujházy László
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a hagyományos CD 16 bites, 44 100 Hz-es mintavételével 
szemben 1 bites, de mintavételi frekvenciája 2,82 MHz, 
ami a CD mintavételi frekvenciájának 64-szerese. Ugyan-
is ha a 16 bit helyett 1-bites rendszert hozunk létre és négy-
szerezünk is, akkor az eredeti 44,1 kHz-es mintavételt 4 x 
16 = 64-szeresére kell növelni, s így adódik a 64 x 44 100 
Hz = 2 822 400 Hz, kerekítve 2,8 MHz). A DSD-rendszer 
a korábbiakhoz képest rendkívül egyszerû (különösen le-
játszáskor, a digitális jelek analóggá történô visszaalakítá-
sakor), hangminôsége pedig az általános vélekedések sze-
rint jobb: a hifi  zsargon szerint fogalmazva „már majdnem 
analóg”. (Voltak is olyan ironikus megjegyzések, melyek 
szerint „ha még tovább javítják a digitális technikát, akkor 
a végén felfedezik az analógot.”
Az SACD lehetôvé teszi a 6 független (5.1) csatorna rögzí-
tését, azonban itt is meg kellett oldani a sztereó kompati-
bilitás lehetôségét, gondolva azokra a vásárlókra, akik 
csak sztereó lejátszási lehetôséggel rendelkeznek. Egy ré-
gebbi, a térhatású technikát bevezetô írásunkban bemu-
tattuk, hogy e felvételekkel szemben négy követelményt 
támasztunk: teremhatás, irányhatás, kompatibilitás, tér-
dramaturgia. Az SACD esetében kétfajta: a lejátszhatósá-
gi és a hangzásesztétikai kompatibilitásról beszélünk. Az 
elôbbi elôírja, hogy a lemez normál sztereó CD-játszón ele-
ve lejátszható legyen, az utóbbi pedig a hangzási tulajdon-
ságokra vonatkozik. 
A lejátszhatósági kompatibilitás egyszerû eszközökkel nem 
teljesíthetô, hiszen a két rendszer eltérô struktúrájú, tehát 
az SACD-kódolást csak olyan lejátszó olvassa és fejti meg, 
amely erre alkalmas. A kérdést úgy oldották meg, hogy az 
SACD valójában két lemezt tartalmaz: a lézersugár irányá-
ból nézve az alsó az SACD, a felsô pedig a hagyományos 
CD, mely utóbbi a mûsor kompatibilis sztereó változatát 
tartalmazza. E két lemez fél vastagságú (0,6 mm), így össze-
ragasztásuk nyomán jön létre a szabványos 1,2 mm-es tel-
jes vastagság.

Az SACD rétegeinek vázlatos elhelyezkedése (nem méret-
arányosan) az alábbi:

A rétegek felülrôl a következôk:
feliratok (fekete) – CD védôlakk (türkiz) – CD tükrözô ré-

teg (zöld) – CD polikarbonát alap (szürke) – ragasztó (lila) 
– SACD tükrözô réteg (narancs) – SACD polikarbonát 
alap (szürke). A nyilak az olvasó lézersugarat jelképezik. 
Természetesen mindkét réteg leolvasását ugyanaz a sugár 
végzi, a rajz csupán annak két állapotát jelképezi, annak 
megfelelôen, hogy éppen melyik réteg lejátszása történik. 
A rajz szimbolikusan arra is utal, hogy az SACD struktúrá-
ja a hagyományos CD-hez képest fi nomabb.

Amikor az SACD-lejátszóba – vagy sokkal gyakrabban az 
SACD-t is lejátszó DVD-játszóba – behelyezzük a lemezt, 
akkor a készülék érzékeli az SACD-réteget, (amit egy sö-
tétkék dióda fénye jelez), s a lézersugár ezt a réteget olvassa 
le. Ha ugyanezt a lemezt egy normál CD-játszóba helyez-
zük, akkor a lézerfény áthatol az SACD tükrözô rétegén, s 
a CD-réteget érzékeli. Múlt számunkban leírtuk, hogy a 
tükrözô réteg állapota mennyire fontos a lejátszhatóság 
szempontjából: bármilyen sérülése, elbomlása lehetetlen-
né teszi a kiolvasást. Kérdés tehát, hogyan lehetséges, hogy 
az SACD tükrözô rétegérôl a lézersugár visszaverôdik, a 
CD-réteg lejátszásakor pedig ugyanazon áthatol? Ez annak 
a következménye, hogy más az SACD és más a CD réteget 
olvasó lézerfény hullámhossza, s a lemez behelyezésekor a 
rajta levô adatok beolvasása nyomán a készülék ezt auto-
matikusan be is állítja. Ilyen értelemben az SACD tükrözô 
rétege „félig áteresztônek” vagy „félig visszaverônek” te-
kintendô.

Az eddig elmondottak a lejátszhatósági kompatibilitásra 
vonatkoznak. A hangzásesztétikai kompatibilitás (a kom-
patibilitás klasszikus értelmezése szerint) azt írja elô, hogy 
a sokcsatornás felvétel sztereó változata hangzásesztétikai 
szempontból nem lehet gyengébb minôségû ahhoz képest, 
mintha már eleve sztereó változatban készült volna. Más-
képp fogalmazva: a surround felvételt sztereó változatban 
hallgatva a surround hatás eltûnésén kívül a hallgatót más 
hátrány nem érheti. E feltétel már a stúdióban teljesül, 
amikor a sokcsatornás változatról elkészül annak sztereó 
keverése. Mivel tehát a sztereó változat nem automatiku-
san, hanem külön gondos keverés nyomán jön létre, ezért 
az SACD sztereó rétege egy minden tekintetben teljes 
értékû sztereó felvételt közvetít.

Az elôadók és a kiadók szempontjából az SACD egyik to-
vábbi jó tulajdonsága, hogy digitális úton nem másolható, 
tehát „kalóz” terjesztése lehetetlen. Ez a vásárlókat is védi, 
ugyanis az általuk megvásárolt SACD eredetiségével kap-
csolatban garantáltan nem lehetnek kételyeik.
 

A DVD-AUDIO

Az SACD egyik vetélytársa a DVD-AUDIO, amely a 
DVD-k nagyobb kapacitását kihasználva, mozgókép nél-
kül sokcsatornás hang rögzítésére képes. Lejátszásához 
olyan DVD-lejátszó szükséges, amely ennek kódolását 

az SACD

a CD

lézersugarának útja lejátszáskor
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megfejti, s a lemezt behelyezve na-
rancssárga fény jelzi, hogy a készü-
lék képes a dekódolásra. Bekap-
csolt TV esetén a képernyôn álló-
képek, illetve egyéb információk is 
megjelennek
A DVD-AUDIO szabványa rendkí-
vül rugalmas, különbözô digi tális 
jellemzôkkel rendelkezhet, egy- és 
többrétegû változatban, emellett a 
rögzített hangcsatornák számát is 
olyan változatossággal kezeli, hogy 
szinte bármilyen hang rendszerû fel-
vételt „befogad”. Másolásvédelmét 
sajnos feltörték, így arra alkalmas 
programmal akár házilag is másolha-
tó, minôségromlás nélkül.
Nehéz lenne annak eldöntése, hogy az ismerte-
tett két rendszer hangminôsége közül melyik a 
jobb, hiszen a vélemények eléggé megoszlanak, 
sôt ebben a kérdésben egyfajta tanácstalanság 
fi gyelhetô meg. Jól jelzi ezt, hogy még sok évvel 
ezelôtt egy szaklap közleményében az SACD-t 
dicsérve azt írták, hogy ez az akkori legjobb 
minôség. Néhány oldallal ké-
sôbb viszont az volt olvasható, 
hogy a DVD-AUDIO annyira 
jó, hogy még az SACD-nél is 
jobb. Ugyanakkor olyan „vak-
tesztekrôl” is jelentek meg köz-
lemények, melyek szerint a ha-
gyományos CD és az SACD 
hangzása közötti különbséget 
csupán a tesztelôk kb. fele érzé-
kelte, ami megfelel egy általá-
nos valószínûségi aránynak. A 
vita végére a magunk részérôl 
úgy tehetünk pontot, hogy míg 
a CD csupán kétcsatornás, ad-
dig az SACD (és a DVD-
AUDIO) könnyedén eljuttatja otthonunkba a korábban 
készült háromcsatornás (pl. régi RCA), a négycsatornás 
(kvadrofon), illetve a legújabb 5.0 és 5.1-es technikával ké-
szült surround-felvételeket, s ez az elônyük a CD-vel szem-
ben elvitathatatlan. A sztereó- és a sokcsatornás hangzás 
közötti óriási különbség mellett valójában eltörpül annak 
a kérdése, hogy pl. az SACD valóban „jobban szól-e”, vagy 
„mennyivel szól jobban”, mint a hagyományos CD.

A sokcsatornás DVD

A DVD a képtartalom mellett köztudottan alkalmas a 
sokcsatornás képkísérô hang közvetítésére, ilyen értelem-
ben egy sokcsatornás hanganyag akár DVD-n is ter-
jeszthetô. Ennek elônye, hogy valamennyi DVD-játszó 

kezeli, tehát a lejátszáshoz nem 
szükséges speciális SACD vagy 
DVD-AUDIO dekódolásra is al-
kalmas készülék. Hátránya viszont, 
hogy a lejátszás hangrendszerét a 
menüben elôzetesen be kell állíta-
ni. A felkínált lehetôségek általá-
ban a következôk: PCM-STEREO 
(vagy LPCM-STEREO) – 
DOLBY-DIGITAL – DTS. Ezek 
közül a PCM-STEREO a normál 

sztereó kódolást je-
lenti, az „L” annak 
linea ri tá sára utal. A 
DOLBY DIGITAL 
az egyik legelterjed-
tebb sokcsatornás 
digitális fi lmhang-
rendszer, a DTS pe-
dig a „Digital 
Theater Systems” rö-
vidítése, ugyancsak 
egy kiváló sokcsator-
nás rendszer. Ez utób-
biak minô sé gérôl 
könnyen meg gyô zôd-
hetünk például az 
opera- vagy hang ver-

seny-DVD-k lejátszásakor.
A hazai forgalomban az ismertetett 
sokcsatornás rendszerek közül az 
SACD a gyakori, gondoljunk pl. a 
Hungaroton Bartók Új Sorozatának 
lemezeire, illetve a Budapesti Feszti-
válzenekar immáron több éve futó 
sorozatára. E lemezek mind mûvészi, 
mind hangzásesztétikai szempont-
ból csúcsminôségûek, s csak örülhe-
tünk annak, hogy két kitûnô zene-

karunk játéka a jelenleg elérhetô legmagasabb szinten 
marad az utókorra. Emellett fi gyelmet érdemel a BMC ki-
adó Ligeti-lemeze, mely sokcsatornás DVD-n közvetíti a 
szerzô számos jelentôs mûvét, közöttük a Requiemet, mely-
nek hatalmas elôadói apparátusa, a rendkívül sok rétegbôl 
épülô hangzása csak a sokcsatornás technika közegében 
bontakozik ki a maga teljességében. Vagyis az egyes hang-
rendszerek hangtechnikai minôségét illetô (olykor meddô) 
viták helyett sokkalta fontosabb annak felismerése, hogy 
az új formátumok hogyan szolgálják a zeneszerzôk és az 
elôadók mûvészi üzenetét.

Miután sorozatunk kilenc írásában körbejártuk az ana-
lóg és digitális technika sok fontos kérdését, valóban itt 
az ideje annak, hogy a következôkben a fôcímben feltett 
kérdésre kíséreljük meg a válaszadást.
 ■
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Az 1996-ban alapított Gramofon – Klasszikus és Jazz címû folyóirat nemcsak a szakmát, a magyar zenei élet 
szereplôit, illetve hûséges elôfi zetôit szeretné megszólítani, hanem a zenekedvelôk, a klasszikus zene, a jazz és a 
népzene iránt érdeklôdôk lehetô legszélesebb táborát. Ezért is fontos számunkra, hogy a Gramofon – terjesztési 
hálózatokon, illetve egyedi boltokon keresztül – az egész országban elérhetô legyen. Az alábbiakban felsoroljuk 
lapunk terjesztési pontjait.

BUDAPESTI ZENEMÛBOLTOK
n Budapest Music Center – Bp. IX., Lónyay utca 41.
n Concerto Hanglemezbolt – Bp. VII., Dob utca 33.
n Fonó Budai Zeneház – Bp. XI., Sztregova utca 3.
n Írók Boltja – Bp. VI., Andrássy út 45.
n Kodály Zoltán Zenemûbolt – Bp. V., Múzeum krt. 21.
n Mûvészetek Palotája hanglemezbolt – Bp. IX., Komor Marcell utca 1.
n Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt – Bp. V., Szervita tér 5.

LAPKER – BUDAPEST
n Relay 1011 Budapest, Batthyány tér – metró
n Inmedio 1025 Budapest, Lövôház u. 1–5. – Mammut II.
n Inmedio 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121. – Budagyöngye 
n Inmedio 1033 Budapest, Flórián tér – üzletközpont
n Relay 1042 Budapest, Újpest – metró
n Relay 1052 Budapest, Deák Ferenc tér – aluljáró
n Inmedio 1052 Budapest, Váci u. 10.
n Inmedio 1052 Budapest, Városház u. 3–5.
n Relay 1053 Budapest, Kálvin tér 1.
n Relay 1062 Budapest, Nyugati tér – aluljáró
n Relay 1071 Budapest, Blaha Lujza tér – aluljáró
n Inmedio 1082 Budapest, Corvin, Futó u. 37–45.
n Inmedio 1087 Budapest, Kerepesi út 9. – Aréna Pláza
n Inmedio 1106 Budapest, Örs Vezér tér 25/A – Árkád II.
n Inmedio Allee 1117 Budapest, Október 23. u. 6–10.
n Relay 1122 Budapest, Déli pályaudvar – metró
n Press Spot Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. – MOM Park
n Relay 1132 Budapest, Váci út – Róbert Károly krt. (Árpád híd 1.)
n Inmedio 1152 Budapest, Szentmihályi u. 131. – Pólus Center
n Relay 1185 Budapest, Liszt Ferenc Repülôtér 2/B – Érkezés
n HUB 1185 Budapest, Liszt Ferenc Repülôtér Skycourt

LAPKER – VIDÉK
n Inmedio 2040 Budaörs, Sport u. 2. – Auchan
n Cora 2045 Törökbálint, Torbágy út 1. B/420. 
n Városi Könyvtár 2100 Gödöllô, Dózsa Gy. út 8. 
n Inmedio 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 56.
n Relay 2890 Tata, Váralja út 5. – Volán
n Inmedio 3300 Eger, Széchenyi út 20.
n Inmedio 3532 Miskolc, József A. út 87. – Auchan

n 3963 Karcsa, Postahivatal
n Inmedio 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi út 10.
n Inmedio 4026 Debrecen, Péterfi a u. 18. – Debrecen Pláza
n Inmedio 4400 Nyíregyháza, Szegfû u. 75. – Nyíregyháza Pláza
n Relay 5000 Szolnok, Gárdonyi u. 2. – Vasútállomás 1.
n Inmedio-TESCO 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 23/a
n Inmedio 6000 Kecskemét, Petôfi  S. u. 2.
n Inmedio 6722 Szeged Kárász, Dugonics tér 1.
n Relay 6722 Szeged, MÁV Pályaudvar
n Inmedio 6724 Szeged Árkád, Londoni krt. 3.
n Inmedio 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 1–3. – Kaposvár Pláza
n Inmedio 7621 Pécs, Bajcsy u. 11. – Árkád
n Tabak & News 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.
n Inmedio 8000 Székesfehérvár, Palotai út 1. – Alba Pláza
n Inmedio 8200 Veszprém, Kossuth u. 1.
n Inmedio 8200 Veszprém, Kossuth u. 19.
n Inmedio 8800 Nagykanizsa, Európa Tanács u. 2. – Nagykanizsa Pláza
n Inmedio 9400 Sopron, Széchenyi tér 
n Relay 9700 Szombathely, MÁV Csarnok

VIDÉKI KÖNYV- ÉS HANGLEMEZBOLTOK
n Antikvárium Kft. – 6720 Szeged, Kárász u. 16.
n Blue Train Hanglemezbolt – 8000 Székesfehérvár, Károly J. u. 43/A
n CD Café – 2000 Szentendre, Alkotmány u. 5.
n Deák Könyvesház – 8800 Nagykanizsa, Deák tér 2.
n Filharmónia Kelet-Magyarország Nkft. jegyiroda – 3525 Miskolc,  

Kossuth u. 3.
n Hold Antikvárium és Hanglemezbolt – 8000 Székesfehérvár,  

Kossuth u. 2. Miskolci Könyvpavilon – 6721 Szeged, Bartók Béla tér
n Könyvpavilon – 7100 Szekszárd, Szent István tér
n Könyvjelzô Kkt. Babó Könyvesbolt – 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 8.
n Miskolci Szimfonikus Zenekar közönségszolgálati iroda – 3525 Miskolc, 

Rákóczi u. 2.
n Rivalda Antikvárium – 9021 Gyôr, Kazinczy u. 6.
n Roger’s – 4024 Debrecen, Batthyány u. 22.
n Sziget Könyvesbolt (Debreceni Egyetem fôépület) – 4032 Debrecen, 

Egyetem tér 1.
n Unicus Antikvárium – 9400 Sopron, Szt. György u. 14.
n Victor Audio hanglemez- és CD-szaküzlet – 6000 Kecskemét,  

Vörösmarty u. 6.
n Vörös Cédrus – 9400 Sopron, Mátyás király u. 34/f
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